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Projekty mobilit jako zdroj osobního a profesního růstu –
konkrétní podpora zaměstnanosti a otevření nových
perspektiv.
Projekt MOB GAE je realizován v rámci programu
Celoživotního vzdělávání EU (akce K4) v sekci
Transverzálních projektů “Valorizace a diseminace”
Doba trvání projektu: 2 roky (2014-2015). Projektu se
zúčastnilo 18 mezinárodních partner z 10 evropských zemí.
Cílem projektu MOB GAE je zmapování a vyhodnocení
dopadu a efektu mezinárodních projektů pracovních stáží –
jak se absolvování takového projektu dále promítá do
osobního a profesního života účastníků mobility.
Projektová studie a další projektové výstupy jsou již
k dispozici na www.mogbae.eu
V rámci projektové realizace byla získána zpětná vazba od
2.289 bývalých stážistů v programech mobilit EU. Pro tento
účel byl vytvořen na webových stránkách projektu on-line
dotazník v různých jazykových variantách
Dalším z projektových produktů jsou příběhy stážistů ve
formě krátkého vyprávění o zkušenostech z projektu a jeho
realizace. Získaných 243 “stories” bylo umístěno na blog v
rámci webových stránek projektu. Účastníci měli za úkol
shrnout své zkušenosti z projektu a zaměřit se také na to, zda
a jak absolvovaná stáž zvýšila jejich šance na trhu práce a
jak se na užitečnost stáže dívají s odstupem času.
Další projektovou aktivitou byla realizace rozhovorů s
bývalými účastníky stáží, případně dalšími aktéry, kteří se
na rozvoji projektů mobility podílejí: zástupci národních
agentur program Leonardo da Vinci a Erasmus plus.
Celkem bylo takto realizováno přes 220 rozhovorů.

VUSTE
ENVIS
Během realizace projektu se konaly 3 mezinárodní
konference, v rámci kterých se prezentovala dosavadní práce
na jednotlivých aktivitách a úkolech a vyhodnocovala se
kvalita projektových výstupů.
FLASH MOB: REALIZACE V PRAZE
Důležitou součástí projektu byla realizace Flash mobu
v Praze. Akce proběhla v režii zástupců společnosti VUSTE
ENVIS dne 25.6.2015 v Praze.
Cílem akce bylo zviditelnění projektu MOB GAE a jeho cílů.
Flash mobu se zůčastnilo 15 zahraničních stážistů, kteří v té
době absolvovali program mobilit EU v Praze, a 3 zástupci
VUSTE ENVIS.
Konečná realizace proběhla na náplavce u Rašínova Nábřeží
v Praze 2. Akce měla následující strukturu:
1) Pohybová choreografie s tanečními pohyby pro
upoutání pozornosti diváků. Pro vizuální efekt měli
všichni účastníci na sobě trička s logem MOBGAE
ve dvou barevných variantách (modrá, žlutá – barvy
EU).
2) Vytvoření nápisu MOBILITY zležících těl účastníků.
Dva účastníci vždy vytvořili jedno písmeno. V této
poloze účastníci setrvali několik minut – zástupci
VUSTE ENVIS zároveň rozdávali kolemjdoucím a
divákům letáky z informacemi o realizaci projektu.
3) Vytvoření jedné řady “hada“ – a následný pochod
po délce celé náplavky – na závěr vypoušteny do
vzduchu balonky s logem projektu naplněné heliem.
Celá akce byla natočena videokamerou a výsledný záznam je
k dispozici na www.mobgae.eu
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